
 

 

Philips Saeco
Zestaw do 
konserwacji

• do ekspresów do kawy Saeco
• 2x preparat do kamienia i 2 filtry
• 10 tabletek i zestaw do serwisu

CA6706/47
Wszystko, czego potrzebujesz, aby zadbać o swój ekspres

Kompletny zestaw do konserwacji ekspresu Saeco
Zestaw do konserwacji chroni Twój w pełni automatyczny ekspres do kawy Saeco przed 

uszkodzeniem oraz pozwala zachować czystość i płynne działanie urządzenia. 
Zaprojektowany, aby zapewnić najlepszą wydajność Twojego ekspresu.

Niezwykła jakość kawy
• Pełnia smaku przez długi czas

Dłuższa żywotność
• Czystsza woda wydłuża okres eksploatacji ekspresu do kawy

Skuteczna ochrona ekspresu do kawy
• Wszystko, czego potrzebujesz, aby zadbać o Twój w pełni automatyczny ekspres do kawy
• Skuteczne usuwanie kamienia z obiegu wody
• BRITA INTENZA+ — świeżo przefiltrowana woda zapewnia bardziej intensywny aromat kawy
• Zapobiega zapchaniu ekspresu przez resztki kawy
• Chroni urządzenie przed nagromadzeniem kamienia

Zestaw promocyjny
• Lepsza cena (~30% zniżki)



 Opłacalny zakup
Lepsza cena (~30% zniżki)

Wszystko czego potrzebujesz
Zestaw do konserwacji Saeco to najwygodniejsze 
rozwiązanie zapewniające maksymalną wydajność 
ekspresu Saeco.

Specjalny odkamieniacz do ekspresu

Odkamieniacz Philips Saeco oczyszcza obieg wody w 
ekspresie do kawy.

Ogranicza nagromadzenie kamienia
Ten specjalny odkamieniacz chroni przed 
osadzaniem się kamienia, co ma ogromne znaczenie 
dla działania urządzenia oraz smaku przyrządzanego 
napoju. Odkamieniacz jest wyjątkowo skuteczny, 
bezpieczny i łatwy w obsłudze. Można go stosować w 
razie potrzeby w celu efektywnego odkamieniania 
lub po przygotowaniu 250 filiżanek kawy, zależnie od 
twardości wody.

BRITA INTENZA+
BRITA INTENZA+ — świeżo przefiltrowana woda 
zapewnia bardziej intensywny aromat kawy

Dłuższa żywotność

Filtr wody przedłuża żywotność ekspresu do kawy i 
sprawia, że możesz dłużej cieszyć się kawą o 
doskonałym smaku.

Środek do usuwania oleju kawowego
Tabletki odtłuszczające Saeco usuwają wszystkie 
resztki oleju kawowego, zapewniając płynne działanie 
ekspresu do kawy.

Lepszy smak i aromat

Regularna konserwacja zapewnia lepszy smak i 
aromat kawy przygotowanej w ekspresie Saeco.
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Dane techniczne
Dane techniczne
• Zawartość: 2 butelki odkamieniacza do ekspresu 

do kawy, 2 wkłady filtra BRITA INTENZA+, 1 
opakowanie zawierające 10 tabletek do usuwania 
oleju kawowego, 1 zestaw do serwisu (zawierający 
smar, okrągłe uszczelki i szczoteczkę do 
czyszczenia)

Waga i wymiary
• Waga produktu: 0,9 kg
•
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Zalety
Zestaw do konserwacji
do ekspresów do kawy Saeco 2x preparat do kamienia i 2 filtry, 10 tabletek i zestaw do serwisu
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